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Hulst
zo 30 okt 11.00 uur  eucharistie
di 1 nov 19.00 uur eucharistie
wo 2 nov 19.00 uur  w&c viering
vr 4 nov 19.00 uur  eucharistie
zo 30 okt 9.30 uur  eucharistie

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken
wo 2 nov 10.30 uur eucharistie

Clinge
za 29 okt 19.00 uur  w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
di 1 nov 9.30 uur  w&c viering
aansluitend aanbidding

Graauw gemeenschapshuis
wo 2 nov 10.00 uur  w&c viering

Nieuw-Namen
vr 28 okt 19.00 uur  w&c viering
wo 2 okt 19.00 uur  eucharistie

Boschkapelle
za 29 okt 19.00 uur  eucharistie

Hengstdijk
wo 2 nov 19.00 uur lusterviering
vr 4 nov 20.00 uur Hubertusviering

Kloosterzande
zo 30 okt 9.30 uur  w&c viering

Lamswaarde
wo 2 nov19.00 uur w&c viering

wzc Antonius
do 27 okt 10.30 uur  w&c viering

De Blaauwe Hoeve
zo 30 okt 10.30 uur  w&c viering
wo 2 nov 11.00 uur  weekviering

Korenmarkt/Bellingstraat
do 3 nov 14.00 uur viering

wzc De Lange Akkers
di 1 nov 10.30 uur  w&c viering

volg ons op Facebook
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doet meer!

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl - Familieberichten kunt u rechtstreeks mailen naar administratie@streekbeeld.nl

Het kruis
Een legende uit de Middeleeuwen 
vertelt, hoe God eens medelijden 
had met iemand die zich over zijn 
kruis beklaagde. Hij bracht hem 
naar een ruimte waar alle mogelijke kruisen 
uitgestald waren en zei: ‘Kies maar!’ De mens 
ging op zoek. Daar zag hij een heel dunne, 
maar het was lang en groot. Hij zag een heel 
kleine, maar toen hij het wilde optillen, bleek 
het zwaar als lood. Toen zag hij er een die 
hem beviel en hij legde het op zijn schouder. 
Maar hij merkte dat dat kruis, net op de plaats 
waar het op zijn schouder lag, een scherpe 
punt had, die in zijn schouder drong. Zo had 
elk kruis wat onaangenaams. Toen hij alle 
kruisen bekeken had, had hij nog steeds geen 
passend kruis gevonden. Toen ontdekte hij er 
nog één, die verdekt was opgesteld en die hij 
over het hoofd had gezien. Het was niet zo 
zwaar, niet zo licht, gemakkelijk te hanteren.....
als voor hem geschapen. Dat kruis wilde hij in 
het vervolg dragen. Maar toen hij het van nabij 
bekeek, merkte hij, dat het het kruis was, dat 
hij tot nu toe had gedragen.
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31ste zondag
door het jaar

Wereldmissiedag
JAAR - C

Wijsheid 11, 23-12,2
2 Tessalonicenzen 1,11-2,2

Lucas 19, 1-10

VIERINGEN PAROCHIE 
H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend 
van 29-30 oktober

THEMA: 
VERRASSENDE 

LIEFDE

De donkere dagen van november..... Het is altijd 
een bijzondere tijd in het jaar. Volop herfst, 
de dagen korter, kouder... De mist, vallende 
bladeren. Juist op de eerste dagen van november 
viert de Kerk: Allerheiligen en Allerzielen. 
De gedachtenis van alle heiligen heeft oude 
papieren. In de 9de eeuw is de gedachtenis 
van alle heiligen door paus Gregorius IV voor de 
hele Kerk voorgeschreven. Allerheiligen is het 
familiefeest van de Kerk. Alle heiligen worden 
herdacht, ook degenen die niet offi cieel heilig 
verklaard zijn, maar tot voorbeeld werden 
door hun manier van leven. De apostel Paulus 
noemde trouwens alle christenen ‘heiligen’. Al 
die mensen, die in de loop van de eeuwen ons 
tot voorbeeld strekken, zeggen ons op dit feest: 
niet het graf is het einde, maar het eeuwig leven, 
de gemeenschap met de levende God. Daarom 
liggen Allerheiligen en Allerzielen zo dicht bij 
elkaar. Wij bidden ook in de geloofsbelijdenis: ‘ik 
geloof in de gemeenschap van de heiligen, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven’.

Op Allerzielen vieren wij alle doden, wij denken 
aan hun dood en aan onze eigen dood. Wij 
vieren tegelijkertijd de opstanding van de doden 
en de overwinning van het leven op de dood.

Jezus zei tot zijn leerlingen:
“Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. 
Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In 
het huis van mijn Vader kunnen velen hun 
verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben 
dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te 
maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een 
plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan 
neem Ik jullie bij Mij op, zodat daar waar Ik ben, 
ook jullie zullen zijn.” (Joh 14,1-3)

Het is een mooi gebruik dat families op 
Allerzielen naar het kerkhof gaan om hun doden 
te bezoeken....
Reeds in de middeleeuwen bestond het gebruik 
‘s nachts op het kerkhof een kaars of lantaarn 
te laten branden. We kunnen het graf van onze 
verwanten wat onderhouden en versieren met een 
pot chrysanten, andere bloemen of kaarsen....
Ook op het strooiveld of daar waar de urn met de 
as van onze dode zich bevindt, kunnen wij hem of 
haar gedenken met een 
bloem of een kaars.
En is er een graf waar 
niemand voor zorgt....
misschien kunnen wij 
ons om zo’n graf be-
kommeren.

Allerheiligen
Gebed voor alle heiligen

God, bron van alle leven,
wij gedenken vandaag alle heiligen
die ons de weg naar U zijn voorgegaan.
Mogen zij ons blijvend inspireren
om uw aanwezigheid in ons leven
te ontdekken.
In hem herkennen wij het werk
van uw Geest.
Met hen verbonden
bidden wij U:
behoed ons
leid ons langs uw wegen
en wees Gij zelf onze toekomst.
Amen.

Allerheiligen en Allerzielen

Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle, Clinge, Graauw, 
Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossenisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen, Stoppeldijk en 

Terhole en vanuit de Stichting Curamus met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen.
e-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl

Op vrijdag 4 november vieren we ook dit jaar in 
onze parochie het feest van Sint Hubertus. We 
doen dat om 20.00 uur in de kerk van Hengstdijk. 
Sint Hubertus leefde in de achtste eeuw en 
werd volgens de legende tot het christendom 
bekeerd toen hij tijdens de jacht oog in oog 
stond met een hert dat een kruis in 
zijn gewei droeg. In 717 ontving hij 
de bisschopswijding en vervolgens 
verhuisde hij zijn bisschopszetel van 
Maastricht naar Luik. Van daaruit 
verrichtte hij veel werk in de Belgische 
Ardennen. Onderdeel daarvan 
vormde zijn strijd tegen de heidense 
gebruiken waaronder het jaarlijks 
offeren van de eerste jachtbuit aan de 
godin Diana. Om dat te veranderen 
besloot ‘de apostel van de Ardennen’ 
dat in het vervolg offers, in de vorm van brood, 
aan hem moesten worden gebracht. Daarmee 
werd Hubertus de patroon van de jacht. 
Een bijkomend gebruik ontstond toen jagers, en 
later ook boeren en burgers, door priesters gewijd 
brood aten om zichzelf tegen besmetting met 

hondsdolheid en andere kwalen te beschermen. 
Ook het vee telde mee. Iedere koe en ieder 
varken moest een stukje van het brood eten. 
Hubertus werd geboren in 655 en overleed op 
30 mei 727. Zijn gedenkdag is op 3 november 
omdat hij op die dag in 744 heilig is verklaard. 

In onze parochie vieren wij de dag 
steeds op de vrijdag in de buurt van 3 
november. Dit jaar dus op 4 november. 
De viering wordt muzikaal luister 
bij gezet door het Eerste Zeeuwsch 
Jachthoornkorps afkomstig van het 
eiland Tholen. Er is ook een valkenier 
aanwezig. 
In de viering wordt het Hubertusbrood 
gezegend en uitgedeeld. Ook 
huisdieren zijn welkom. Na afl oop 
van de viering worden de huisdieren 

gezegend, samen met hun baasjes en bazinnetjes. 
U bent hartelijk welkom.

Om ons fi nancieel te steunen zijn er achter in de 
kerk steunkaarten á € 4,- te koop. U kunt echter 
ook tijdens de collecte uw bijdrage geven.

In onsterfelijke herinnering herdenken wij onze 
dierbare overledenen om op hun graf een 
kaarsje te ontsteken.

Om 19.00 uur is er een eucharistieviering met 
als voorganger pastoor W. Wiertz.

In de viering staan we stil bij de parochianen 
die zijn overledenen sinds november 2015. De 
kruisjes, die na de uitvaartdienst als aandenken 
in de kerk zijn opgehangen, zullen dan aan de 
familie worden uitgereikt .
Na deze viering gaan we samen naar het kerkhof, 
waar de pastoor een gebed zal uitspreken en 
het koor zingt een lied. Alle aanwezigen krijgen 

daarna een brandend kaarsje dat op het graf bij 
een dierbare overledenen kan worden geplaatst.
Tot slot nodigen wij jullie allen uit voor een 
samenzijn achter in de kerk, waar een kopje 
koffi e of thee wordt aangeboden.

Voor deze gelegenheid zal het kerkhof verlicht 
zijn. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

2 november Allerzielen in de parochiekern 
Heilige Joseph, Nieuw-Namen

Allerzielen
Gebed voor overledenen

God, bron van alle leven,
Wij gedenken vandaag onze overledenen.
Zij leven verder in ons hart
en maken deel uit van onze dagen.
Wij spreken onze hoop uit
dat zij ook in uw hart leven,
dat Gij hen niet vergeet.
In verbondenheid met hen
bidden wij U:
Inspireer ons
om het leven van onze overledenen
te herinneren
in het geloof
dat liefde sterker is dan de dood.
Verzacht ons verdriet
en geef ons de kracht om
met hen en met U
verder op weg te gaan,
vandaag en alle dagen.
Amen.

We vieren Sint Hubertus
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INFORMATIE EN INTENTIES

GEGEVENS

CLINGE
H. HENRICUS

ZATERDAG 29 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle
m.m.v. het parochieel gemengd koor o.l.v. 
Marlene Bauwens.
Intenties: Silvia Smet en echtgenoot Harie 
Brabers en overleden familie; jaargetijde 
Gerarda Lansu; jaargetijde Petrus van Itegem en 
echtgenote Lea D’haen; Bernard de Keijzer en 
echtgenote Rachel van den Branden, overleden 
schoonzoon Jos en schoondochter Evelien; 
jaargetijde Peter Hoefnagels; Gilbert Hoefnagels 
echtgenoot van Agnes Casteels, zoon Luc 
Hoefnagels en zijn overleden grootouders; 
Gabriël de Deckere echtgenoot van Maria van 
Hauten en overleden schoondochter Miranda; 
Petrus Acke echtgenoot van Louisa Sloot; 
jaargetijde Frans van de Poele echtgenoot van 
Luciënne Grandsard en overleden families van 
de Poele-Grandsard

acolieten: Piet en Annemie

DINSDAG 1 NOVEMBER 9.30 UUR:
in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk
woord- en communieviering met aansluitend 
aanbidding van het Allerheiligste tijdens de 
bijeenkomst van gebedsgroep De Bron. Pastor 
Ralf Grossert zal hierin voorgaan. Iedereen is 
van harte welkom.

agenda:
Vrijdag 4 november wordt de H. Communie 
aan huis gebracht bij zieken, ouderen en 
gehandicapten die hiervoor zijn aangemeld.

mededeling:
Tijdens de viering op zaterdag 29 oktober 
zullen de overledenen van het afgelopen 
jaar speciaal herdacht worden. Er zullen dan 
gedachtenisprentjes met hun naam uitgereikt 
worden.

NIEUW-NAMEN 

H. JOSEPH

VRIJDAG 28 OKTOBER 19.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle
intenties: gezusters Coenen overleden ouders 
en familie

lector: R. Ferket-de Clerck

WOENSDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR:
Allerzielen, eucharistieviering ter gedachtenis 
aan de overledenen van voorbije jaar en 
uitreiking van de gedachteniskruisjes met als 
voorganger pastoor W. Wiertz
intenties: Jeanne van der Heijden, Jozef van der 
Heijden en ouders Alexander Fransiscus van der 
Heijden en echtgenote Anna-Maria Lockefeer; 
jaargetijde Esther de Kind en echtgenoot René 
van Roeijen en familie; Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeijen en familie; 
gezusters Coenen en overleden ouders en 
familie; Albertus Burm en overleden ouders en 
familie; Jacobus Lockefeer en echtgenote Anna 
Kindt
Maria Kindt; ter nagedachtenis overleden leden 
K.V.O. – DIVA

lector: G. Leenknecht - v. Dorsselaer

Na deze viering zullen we gezamenlijk naar het 
kerkhof gaan en branden een kaarsje op het 
graf van onze overledenen

mededeling:
Op 2 november, Allerzielen, is er om 19.00 uur 
in onze kerk een eucharistieviering. Intenties 
voor deze viering kunt u opgeven bij dhr. E. 
Weemaes.

Vrijdag 4 november is er geen viering in onze 
kerk i.v.m. de viering van 2 november.

BOSCHKAPELLE
H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 29 OKTOBER 19.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. 
Reurs
intenties: echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-
Janssen en familie; Gerarda Schelfhout-
Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith 
Cappaert-Spuesens en echtgenoot Albertus 
Cappaert; overleden ouders Frans en Regina 
Remorie-van den Bosch en overleden familie; 
jaargetijde Piet Crombeen, overleden ouders 
en schoonouders, schoonzus Annie en 
schoonbroer Marcel; Jozef de Klerk; George van 
Bunderen en overleden familie

COLLECTE 29-30 OKTOBER 
In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom, vicariaat en eigen 
geloofsgemeenschap. In Hulst is er een 
extra collecte voor het onderhoud van 
de verwarming. In Hengstdijk is er op 
4 november een extra collecte voor de 
verwarming van de eigen kerk.

HULST
H. WILLIBRORDUS

ZONDAG 30 OKTOBER 11.00 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
m.m.v. het Basiliekkoor
intenties: Corry van der Wielen – Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen;familie Baert 
– van Gijsel; Josephus Burm en echtgenote 
Paula van Heese; Bernardus Temmerman; 
jaargetijde Louisa Baert; pastor Jo van der 
Heyden; overleden ouders Daalman – de 
Koning en overleden schoonzoon; Emelda 
de Theije en overleden familie; Jo Willems en 
echtgenote Emelda Weemaes; Augustinus 
Josephus van Damme; Mien Hillaert en familie; 
Richard Vereecken; Robert van der Wielen, Liza 
Mangnus en familie; Irene de Witte echtgenote 
van Theo Dobbelaer en overleden familie

DINSDAG 1 NOVEMBER 19.00 UUR:
Allerheiligen, eucharistieviering waarin het 
team voorgaat.

WOENSDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR:
Allerzielen, woord- en communieviering met als 
voorganger pastor K. Van de Wiele
intenties: overleden ouders Stallaert – Elias en 
overleden kinderen; familie Baert – van Gijsel; 
familie Verdurmen; Marie-Louise Malcontent 
en echtgenoot Eddy Vermandel en overleden 
ouders Malcontent – van Laere; overleden 
familie Daalman – de Koning; Michael Vonck, 
Rosalia Vonck – van Huffel en Magdalena en 
Juliette Vonck; Leonid Gromyko en Ljoebov 
Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria 
Roels

VRIJDAG 4 NOVEMBER 19.00 UUR
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
intenties: Wim Bruggeman en overleden familie; 
René Verstraaten en echtgenote Gerardina Kindt; 
Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de 
Vos en overleden ouders; overleden ouders 
Brand – Wauters en overleden familie; Achiel 
van Gassen en echtgenote Gerardina Buysrogge 
en overleden familie; overleden leden van de 
vrijwillige brandweer; jaargetijde voor Imelda 
Mannaert

overleden:
Edmond Augustinus Hubertus Maria 
Vermandel, 78 jaar, weduwnaar van Marie-
Louise Malcontent
Alfons Seghers, 96 jaar, weduwnaar van 
Cherardina Catharina Buijs
Ferdinand Charles Louis De Cock, 82 jaar, 
weduwnaar van Armonieka Maria Johannes van 
Overmeiren

KOEWACHT
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 30 OKTOBER 9.30 UUR:
eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs
Intenties: Margaretha Martinet en echtgenoot 
Theophile de Rechter; jaargetijde August van 
Gremberghe en echtgenote Martha Baert; 
Alfons Broekman echtgenoot van Wilhelmina 
Janssen en Leo van Waterschoot

lector: Marlies Martinet-van Acker

SINT JANSTEEN
KAPEL VAN O.L. VROUW TER 

EECKEN

WOENSDAG 2 NOVEMBER 10.30 UUR:
Allerzielen eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz
m.m.v. het Gregorius koor.
intenties:  alle overledene van de parochie 
van de H. Joannes de Doper; Erik de Bruijn 
en overleden familie; pastor Claessens; René 
Bauwens en echtgenote; Theo Beugels en 
echtgenote Rosa van Dorsselaer

GRAAUW
GEMEENSCHAPSHUIS

WOENSDAG 2 NOVEMBER 10.00 UUR:
woord- en communieviering met als voorganger 
pastor Ch. van de Walle
intenties Jozef van de Vijvere en echtgenote 
Alma Mahu en wederzijdse ouders; Mina Rijk, 
met gedachtenis van haar echtgenoot Piet de 
Baar en hun dochter Tini

lector: J. de Baar

HENGSTDIJK
H. CATHARINA

WOENSDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR:
Allerzielen clusterviering, woord- en 
communieviering met als voorganger pastor 
Ch. v.d.Walle
intenties: Bert van Leemput m.g.v. overleden 
familie Van Leemput-Naessens;
Christina Lemsen

VRIJDAG 4 NOVEMBER 20.00 UUR:
Hubertus eucharistieviering met als voorganger 
pastoor W. Wiertz

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE
TER DUINEN

ZONDAG 30 OKTOBER 9.30 UUR:
viering van Allerheiligen/Allerzielen , woord- en 
communieviering verzorgd door de werkgroep 
m.m.v. parochiekoor 
intenties: Theo en Ireen Tieleman-Elias en 
overleden familie; Wies en Roos Reyns-de 
Kort, zoon Stanny, schoondochter Meriam en 
familie; Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon 
en Marie van den Bosch-Pauwels en familie; 
overleden familie H. Priem-Martens; Emery 
Josephus de Nijs, kleinzoon Erik en overleden 
familie de Nijs-Kerckhaert; Madelein de Kock 
en overleden ouders; Miet Menu-Kerckhaert 
echtgenote van Willy Menu en overleden 
familie; Theo de Bakker echtgenoot van Annie 
Gelderland; overleden familie Elegeert-Reijns; 
jaargetijde René van Kruijssen en overleden 
familie van Kruijssen-Franssens

LAMSWAARDE
H. CORNELIUS

WOENSDAG 2 NOVEMBER 19.00 UUR:
Allerzielen, woord- en communieviering met als 
voorganger pastor R. Grossert
In deze viering worden de mensen herdacht 
van onze parochiekern die zijn overleden of 
de mensen, waarvan hier de uitvaart heeft 
plaatsgevonden. In deze viering worden ook de 
gedachtenisprentjes uitgedeeld.

lector: Nel Pateer
communie: Marie Louise Colpaart
koster: Marieke Pardon

HULST H. WILLIBRORDUS
postadres: Steenstraat 22,4561 AS Hulst
tel. 0114-312130. 
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68 
parochiebijdrage
NL42 ABNA 0475 5422 07 
openingstijden parochiesecretariaat
maandag t/m donderdag van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114 312187 
parochiekern  NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114 312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2,
 4576 AS Koewacht
parochiekern  NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
 tel. 0114 -311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres  Hulsterloostraat 76
 4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern  NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres  Dorpsstraat 50
 4569 AK Graauw

parochiekern NL68 RABO 0322 6001 70

BOSCHKAPELLE 
H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK H. CATHARINA
postadres  Hengstdijkse Kerkstraat 4
 4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK H. GERULPHUS
postadres  Kerkstraat 15
 4581 BV Vogelwaarde 
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN
postadres Postbus 2, 
 4587 ZG Kloosterzande
 tel. 0114- 681382
parochiebijdrage  p/a Groenendijk 40
 4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23
 4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a, 4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

DIENST GEESTELIJKE ZORG
STICHTING CURAMUS
postadres Truffi noweg 2, 4561 NT Hulst
 tel. 0114-381317

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
CURAMUS

WZC ANTONIUS  KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 27 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering 
intenties: August Freyser, dochter Agnes en 
overleden familie

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE  HULST

ZONDAG 30 OKTOBER 10.30 UUR: 
woord- en communieviering met als voorganger 
diaken K. van Geloof
intenties: Achiel Hermans, echtgenoot van 
Margriet Bryssinck; Theodorus en Maria de 
Bruijn-de Meijer, dochter Marie-Louise en 
als jaargetijde voor zoon Henk; Augustinus 
en Petronella Ferket-Poulussen en kleinzoon 
Auk de Maat; Arthur en Mathilda de Kever-
de Bruijn; Willy Vermeulen, echtgenoot van 
Paula Vermeulen-de Keijzer; Emmie Jessoirens, 
echtgenote van Gustaaf van Nieulande; Fons 
de Wilde, echtgenoot van Suzan Boogaert en 
Jo Boogaert; jaargetijde Desiré Steijaert en 
echtgenote Elza Schillemans en familie

WOENSDAG 2 NOVEMBER 11.00 UUR:
weekviering in het teken van Allerheiligen-
Allerzielen m.m.v. het Blaauwe Hoeve-koor
intenties: Leo Bouchaut, echtgenoot van Wieske 
Stevens, ouders en familie Bouchaut-Stevens

DONDERDAG 3 NOVEMBER 14.00 UUR:
viering in de serre van Korenmarkt/Bellingstraat 
in het teken van Allerheiligen-Allerzielen

WZC DE LANGE AKKERS KOEWACHT

DINSDAG 1 NOVEMBER 10.30 UUR:
woord- en communieviering in het teken van 
Allerheiligen-Allerzielen
intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet
viering van Allerheiligen/Allerzielen , woord- en 
communieviering verzorgd door de werkgroep 
m.m.v. parochiekoor 
Theo en Ireen Tieleman-Elias en overleden 
familie; Wies en Roos Reyns-de Kort, zoon 
Stanny, schoondochter Meriam en familie; 
Frans en Mien de Meijer-Hiel en Toon en Marie 
van den Bosch-Pauwels en familie; overleden 
familie H. Priem-Martens; Emery Josephus de 
Nijs, kleinzoon Erik en overleden familie de 
Nijs-Kerckhaert; Madelein de Kock en overleden 
ouders; Miet Menu-Kerckhaert echtgenote 
van Willy Menu en overleden familie; Theo 
de Bakker echtgenoot van Annie Gelderland; 
overleden familie Elegeert-Reijns; jaargetijde 
René van Kruijssen en overleden familie van 
Kruijssen-Franssens
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